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Quines publicacions han d’estar en accés obert?
Per la Llei de la ciència espanyola2  Tots els continguts que hagin estat acceptats per ser publicats
en publicacions de recerca seriades o periòdiques resultants d'una activitat investigadora
finançada majoritàriament amb fons dels Pressupostos Generals de l’Estat. Principalment aquest
mandat s'adreça a les activitats finançades en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación.
Per l’Horitzó 2020 de la Unió Europea3  Totes les publicacions científiques revisades per parells
relacionades amb els resultats d'un projecte finançat en el marc de l’Horitzó 2020. Tanmateix, la
Comissió Europea anima els beneficiaris a oferir en accés obert altres tipus de publicacions com ara
llibres, monografies, working papers, comunicacions en congressos, etc.
Bones pràctiques per al compliment dels mandats d’accés obert per a publicacions de la Llei de
la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea

1. Lidereu, difoneu, formeu i doneu suport en el compliment d’aquests mandats (informació i
assessorament sobre les polítiques editorials i drets d’autor, etc.) i designeu-ne un responsable.

2. Difoneu entre els vostres investigadors la “Guia de les universitats catalanes per al compliment dels
3.
4.
5.
6.

mandats d’accés obert per a publicacions de la Llei de la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la
Unió Europea”.
Demaneu als investigadors que sempre dipositin una còpia de l'article en el repositori de la universitat
tant si l’han publicat en una revista d’accés obert com d'accés restringit.
Establiu que el dipòsit de la publicació en el repositori de la universitat sigui immediat encara que
calgui establir un embargament per accedir al text complet.
En el repositori de la universitat, feu constar en les metadades de la publicació la informació sobre
l’organisme finançador i l'identificador del projecte, així com l’enllaç a la publicació original de l’article.
En el sistema de gestió de la recerca de la universitat, incloeu l'enllaç al registre del repositori així com
l’enllaç a la publicació original de l’article.

Aquest document ha estat elaborat pel Grup de treball de Suport a la recerca de l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del
CSUC prenent com a base el document “Guia per publicar en accés obert a la UPC” elaborat pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
de la Universitat Politècnica de Catalunya (http://publica.upc.edu/sites/default/files/arxius_site/Guia_per_publicar_en_obert_0.pdf). El
Grup de treball està format per un representant de les universitats següents: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili,
Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i Universitat Ramon Llull.
2 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-9617
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